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Bắc Hàn đang đẩy nhanh viêc̣ thử tên lửa trong những tháng gần đây 
 

Bắc Hàn được biết đến là một trong những quốc gia 'bất hảo' nhất hành tinh, luôn được 

truyền thông quốc tế quan tâm và khai thác 

Với một chế độ nổi tiếng đàn áp người dân, chính quyền của lãnh đạo Kim Jong-un còn theo đuổi 

chương trình tên lửa và hạt nhân. 

Chỉ riêng trong năm nay, Bắc Hàn đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân trong nỗ lực phát triển tên lửa 

đạn đạo liên lục địa gây nhiều mối đe dọa và sự phẫn nỗ trong côṇg đồng thế giới. 

Ngoài ra, nước này được cho là đã dùng chất độc hóa học để ám sát ông Kim Jong Nam (anh trai 

ông Kim Jong-un) tại Malaysia. 

Tại sao Bắc Hàn lại trở nên bí ẩn và liêụ thế giới có cách nào xử lý quốc gia 'bất trị' này? 
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Liêụ Kim Jong-un (giữa) đang chờ thời điểm chín muồi có thế hơn trong đàm phán? 

 



Quá khứ chia cắt 

Mỹ và Liên Xô góp phần chia cắt hai miền Triều Tiên vào cuối cuôc̣ Thế chiến thứ Hai. 

Nỗ lực đàm phán thống nhất hai miền thất bại và chế đô ̣hai nhà nước vẫn được duy trì cho đến 

năm 1948. 

Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 dâp̣ tắt hy vọng thống nhất Triều Tiên. 

Sau khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền, ông Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh 

đạo Kim Jong-un ngày nay, trở thành nhà lãnh đạo Bắc Hàn. 

Với nền kinh tế hoàn toàn do Nhà nước kiểm soát, Bắc Hàn là môṭ trong quốc gia nghèo nhất thế 

giới. Nơi đây người dân không được tiếp câṇ với truyền thông đôc̣ lâp̣ trong khi Internet chỉ giới 

hạn cho tầng lớp tinh hoa chính trị sử dụng. 

 

 

 

Giải pháp đàm phán 

Nhiều vòng đàm phán với Bắc Hàn từ bỏ chương trình hạt nhân đã diễn ra với nỗ lực gần đây của 

nhiều gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhâṭ Bản, Nga và Mỹ. 

Kết quá ban đầu là Bắc Hàn đã cho nổ tung tháp làm nguội tại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon 

để đổi lấy viêṇ trợ kinh tế và nhượng bô ̣chính trị. 

Tuy nhiên đàm phán bế tắc sau khi Mỹ cáo buôc̣ Bắc Hàn không công khai toàn bô ̣chương trình 

hạt nhân. 

Bắc Hàn phủ nhâṇ điều này nhưng sau đó lại tiếp tục thử hạt nhân. 

Chính vì thế từ năm 2009 đến nay, đàm phán với Bắc Hàn trở nên bế tắc. 

John Nilsson-Wright, nghiên cứu viên lâu năm phụ trách khu vực Bắc Á tại Viêṇ nghiên cứu 

Chatham House nói khó có khả năng Bắc Hàn sẽ chọn giải pháp đàm phán. 

"Lí do vì hiêṇ chính quyền của ông Kim đang quyết tâm hiêṇ đại hóa quân sự, chính vì thế nếu 

đàm phán bị trì hoãn sẽ có lợi cho Bắc Hàn". 

 

 



Thế còn viêc̣ cô lâp̣ kinh tế? 

Đã có nhiều nỗ lực của côṇg đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc để trừng phạt kinh tế đối với Bắc 

Hàn. 

Viêc̣ phương Tây giảm các chương trình viêṇ trợ lương thực khiến Bắc Hàn đối măṭ với nguy cơ 

đói kém trong nhiều năm qua. 

Tuy nhiên thực tế cho thấy biêṇ pháp này không làm châṃ lại các chương trình quân sự của quốc 

gia này. 

Trung Quốc được cho là là trụ đỡ của nền kinh tế Bắc Hàn, nhờ vào lượng dầu hỏa mà nước này 

nhâp̣ khẩu từ Trung Quốc mỗi năm. 

Theo nguồn tin không tiết lô ̣danh tính, tâp̣ đoàn dầu lửa nhà nước Trung Quốc đã ngưng viêc̣ 

cung cấp cho Bình Nhưỡng. 

Mỹ cũng đưa ra cấm vâṇ với những ngân hàng Trung Quốc vị cáo buôc̣ rửa tiền cho Bắc Hàn. 

Tuy nhiên, mấu chốt là Trung Quốc sẽ do dự trong viêc̣ gây sức ép kinh tế đối với Bắc Hàn nếu 

điều này gây đến bất ổn và hỗn loạn tại biên giới hai nước. 

Vẫn theo lời Nilsson-Wright, Trung Quốc đang cố gắng đóng vai trò môi giới trung lâp̣ cho đàm 

phán giữa Mỹ và Bình Nhưỡng. 

Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là thiêṇ chí của Bắc Hàn có sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán hay 

không, theo nhâṇ định từ phía Mỹ, Nhâṭ và Hàn Quốc. 
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Ngành công nghiêp̣ xuất khẩu than đá của Bắc Hàn đang bị thế giới cô lâp̣, nhưng chính quyền 

nước này vẫn không hề nao núng 

 

Biêṇ pháp quân sự? 

Đây không phải là môṭ lựa chọn khả thi. 

Các biêṇ pháp quân sự đối phó với Bắc Hàn đồng nghĩa với tổn thất lớn về sinh mạng người dân 

và quân lính. 

Viêc̣ truy tìm và phá hủy kho vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn cũng sẽ khó khăn vì được chôn sâu 

dưới lòng đất, theo các chuyên gia quân sự. 



Bắc Hàn sở hữu khoảng môṭ triêụ quân lính và môṭ số lượng lớn vũ khí hóa học và sinh học, đủ 

để cày nát thủ đô Seoul và vùng lân câṇ trong vòng "một nốt nhạc". 

"Nếu Hàn Quốc khiêu khích quân sự Bắc Hàn, rủi ro và hâụ quả từ viêc̣ bị đáp trả là rất lớn", vẫn 

theo tiến sĩ Nilsson-Wright. 

Ám sát lãnh tụ? 

Trong quá khứ, Hàn Quốc đã thảo luâṇ chính sách 'trừ khử', thực hiêṇ ám sát nhân vâṭ lãnh đạo 

trong chính quyền Bắc Hàn của ông Kim Jong Un. 

Đây có thể là môṭ cách đưa Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán vì lo ngại khả năng ám sát Kim Jong-

un đã tăng lên từ đầu năm nay, khi có tin là Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang thành lập một lực lượng 

đặc nhiệm nhằm trừ khử nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng, trong trường hợp chiến tranh nổ ra trên bán 

đảo Triều Tiên. 

Tuy nhiên câu hỏi đăṭ ra là nếu ám sát có xảy ra, thì ai sẽ là người lấp chỗ trống quyền lực trong 

chính quyền Bình Nhưỡng. 

Tầng lớp tinh hoa nước này có lợi ích trong viêc̣ duy trì chính quyền Kim, trong khi đó lại thiếu 

vắng sự tồn tại của Đảng đối lâp̣ tại đây. 
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